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Komisja ds. zmiany Statutu Gminy Masłów 

 

Protokół nr III  

w dniu 13 stycznia 2020  

 

Obrady rozpoczęto 13 stycznia 2020 o godz. 15:30, a zakończono o godz. 17:50 tego samego 

dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków. 

Obecni: 

1. Ryszard Jan Filipowicz 

2. Andrzej Kułak 

3. Piotr Władysław Zegadło 

W posiedzeniu uczestniczą także: radny Tomasz Ksel, Ewa Kokowska – Radca Prawny oraz 

przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwój Inicjatyw Obywatelskich. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji do spraw zmiany Statutu Andrzej Kułak otworzył posiedzenie 

i przywitał zebranych. 

 

2. Stwierdzenie quorum. 

W posiedzeniu uczestniczy 3 z 3 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu.  

 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

Radny Ryszard Filipowicz zaproponował, by komisja przeanalizowała zapisy uchwały dot. diet 

radnych.  

Radca Prawny odpowiedziała, że nie jest to przedmiotem obrad tej komisji i wyjaśniła powody. 

Radny Filipowicz wycofał swoją propozycję. 

Nie zgłoszono innych uwag do proponowanego porządku obrad.  

Wyniki głosowania 

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Ryszard Jan Filipowicz, Andrzej Kułak, Piotr Władysław Zegadło 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Wyniki głosowania 

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 
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ZA (3) 

Ryszard Jan Filipowicz, Andrzej Kułak, Piotr Władysław Zegadło 

 

5. Omówienie propozycji zmian w Statucie Gminy Masłów 

Przewodniczący Komisji poruszył sprawę atakowania komisji w sprawie złożonej petycji, która 

nie była przedmiotem obrad tej komisji.  

Radca prawny Ewa Kokowska wyjaśniła szczegółowo proces rozpoznawania petycji. Zgodnie 

z ustawą petycję rozpoznaje komisja skarg, wniosków i petycji, powołana przez radę 

i przedstawia stanowisko radzie. Rada gminy podejmuje uchwałę głosując za, przeciw lub 

wstrzymując się. Ustawa mówi, że zakończeniem procesu rozpatrywania petycji jest informacja 

wnioskodawcy o sposobie załatwienia petycji. Ustawa nie przewiduje przyjęcia petycji 

z automatu, czy kilkukrotnego głosowania, czy też konieczności zmiany stanowiska przez 

właściwą komisję. Sytuacja jaka miała miejsce była nietypowa, nie ma w tym zakresie 

orzecznictwa jednak nie można mówić, że postępowanie w sprawie petycji nie zostało 

zakończone. Mecenas szczegółowo wyjaśniła sprawę odwołując się do analogicznego 

przykładu w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. 

Radny Tomasz Ksel zapytał, czy wobec tego nie podejmuje się dalszych kroków związanych 

z petycją.  

Mecenas wyjaśniła szczegółowo, że ustawa nie nakłada takiego obowiązku. Na zaistniałą 

sytuację nie ma w przepisach odpowiedzi.  

Przewodniczący komisji do spraw zmiany Statutu wyjaśnił, że nie należy zaogniać sprawy 

i otworzył dyskusję w sprawie przekazanej przez Przewodniczącego rady. 

Radny Ryszard Filipowicz zabrał głos informując, że jest to temat drażliwy i w jego opinii 

każdy powinien mieć prawo zabierania głosu, więc nie powinniśmy tego prawa zabierać. 

Radny Piotr Zegadło poprosił o wskazanie, w którym miejscu zabieramy to prawo wyjaśniając, 

że nigdy w statucie nie było tego typu zapisów i nic nie zostało usunięte.  

Przedstawiciel Stowarzyszenia zabrał głos wyjaśniając co było powodem złożenia petycji. 

Oczywiście Przewodniczący decydował o tym, czy punkt „sprawy różne” znajdował się 

w porządku obrad, ale w poprzednich latach była możliwość zabrania głosu. Przedstawiciel 

zapytał Przewodniczącego rady, czy zna inną gminę, gdzie ten punkt nie jest wprowadzany.  

W odpowiedzi Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie zna szczegółowo statutów innych gmin, 

z których wynikają szczegółowe zapisy.  

Przedstawiciel Stowarzyszenia podał przykład, w którym mieszkaniec gminy ma sprawę 

o której nie chce informować wójta i chce to zgłosić na sesji, dodając że mieszkańcy mają 

ograniczoną formę kontaktu z radnymi. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie rozumie czemu ma to służyć, bo na takiej sesji jest 

również wójt.  

Radny Filipowicz zabrał głos prosząc, byśmy nie byli pionierami gwałcenia samorządności.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że są to za mocne słowa, bo nigdy nie było takiej sytuacji, 

żeby mieszkańcy nie mogli się wypowiedzieć. 

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Radcy Prawnemu.  

Pani Ewa Kokowska poinformowała, że z punktu widzenia formalno-prawnego: nie jest 

prawdą, że mieszkańcy mają uprawnienie do obecności na sesji i zabierania głosu i niby to 

uprawnienie jest chronione przez przepisy prawa. Nieprawda. Struktura ustrojowa gminy 
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opiera się na mandacie przedstawicielskim. Mieszkańcy uczestniczą w pracach gminy przez 

dokonanie wyboru własnego radnego. I to jest demokracja bezpośrednia. Mieszkańcy gminy 

wypowiadają się w głosowaniu w wyborach, w głosowaniu referendalnym i poprzez organy, 

a nigdy osobiście. Radny uzyskując mandat staje się przedstawicielem tych mieszkańców 

i wyraża poglądy tych mieszkańców. Należy przestrzegać kompetencji organów. Jeżeli 

mieszkaniec nie jest zadowolony z działań organu może złożyć skargę, wniosek, petycję. 

Ustawa o samorządzie mówi, po co jest sesja – przedmiotem pracy na sesji jest rozpatrywanie 

uchwał, wyjątkiem jest apel, oświadczenie. Statut, który w tej chwili obowiązuje nie ogranicza 

w jakikolwiek sposób prawa do wypowiedzi kogokolwiek i mecenas nie zgadza się z takim 

stwierdzeniem.  

Radny Ksel zabrał głos informując, że w tak błahych sprawach nie powinno się składać petycji, 

wniosków.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że zabieranie głosu przez sołtysów powinno być 

uregulowane jest to organ pomocniczy. 

Pani Kokowska wyjaśniła, że kwestie udziału sołtysów w sesji zostały uregulowane w § 102 

Statutu. Wniosek złożony przez panów dotyczy zabierania głosów przez mieszkańców 

i nakłada na przewodniczącego obowiązek udzielania głosu. W świetle prawa jest to niezgodne, 

bo to przewodniczący rady kieruje pracami rady i to przewodniczący rady decyduje 

o udzieleniu głosu. Wprowadzenie takiego zapisu zabiera uprawnienie przewodniczącemu.   

Radny Ksel zapytał, czego się tak boimy, ile osób do tej pory chciało zabrać głos. Jesteśmy 

pośmiewiskiem w całej okolicy, bo boimy się głosów mieszkańców. Wprowadzamy zapisy, 

które ograniczają również radnych: propozycja zmian zapisu § 94. 

Mecenas odpowiedziała, że niczego nie zabieramy, zapis § 94 jest powieleniem zapisu ustawy 

o samorządzie gminnym; uprawnienie wynika z ustawy. 

Przewodniczący Rady dodał, że nigdy nikomu nie odebrał prawa głosu i wsłuchuje się w głosy 

mieszkańców i sołtysów.  

Mecenas Kokowska podkreśliła, że sesja to nie jest miejsce do roztrząsania przykładowej 

wymiany żarówki. Kompetencje rady są określone. Do kontrolowania wójta jest komisja 

rewizyjna, która ocenia sytuację i dopiero sprawa trafia pod obrady organu in pleno.  

Radny Ksel przytoczył sprawę wycieku danych osobowych. 

Mecenas odpowiedziała, że ochroną danych osobowych zajmuje się wójt, nie może się tym 

zajmować rada gminy i zaproponowała, by dziś przeanalizować zapisy statutu i zastanowić się 

nad sformułowaniem wniosku. Mecenas wyjaśniła kto może złożyć propozycję zmiany zapisu, 

określając konkretny punkt i proponując nową treść, która zostanie poddana pod głosowanie. 

Mecenas zaznaczyła, by nie mieszać w te kwestie sołtysów, gdyż ich uprawnienia wynikają 

z dalszych zapisów.   

Radny Filipowicz zwrócił się z pytaniem, czy stowarzyszenie jest gotowe do złożenia wniosku 

na dzisiejszym posiedzeniu. 

Mecenas odpowiedziała, że stowarzyszenie nie może formułować wniosku, może to zrobić 

radny będący członkiem komisji. Mecenas przedstawiła opinię w kwestii proponowanych 

zapisów, informując że w § 40 określone zostały zasady udzielania głosu zarówno wójtowi, jak 

i osobom zaproszonym. Wprowadzanie zapisów w proponowanej w petycji kwestii jest 

niezgodne z ustawą.  

Przewodniczący Rady zaproponował, by przeanalizować statut po kolei.  
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Radny Ryszard Filipowicz zaproponował by wniosek który składa, został przyjęty do protokołu 

i rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu: 

- wpisanie do § 35 Statutu punktu 5) sprawy różne, wolne wnioski, zapytania mieszkańców, 

- wpisanie do § 40 Statutu ustępu 1. Przewodniczący w toku obrad udziela głosu osobom spoza 

rady wnoszącym o udzielenie głosu w sprawie będącej przedmiotem obrad w przypadku, gdy 

przedmiotowa sprawa pośrednio lub bezpośrednio dotyczy wnoszącego lub wnoszących.  

Z zastrzeżeniem iż łączny czas wypowiedzi nie może przekraczać 5 minut; w osobnym 

głosowaniu.  

Komisja przeanalizowała projekt Statutu, wysłuchała wyjaśnień mecenasa i zgłosiła propozycje 

zmian, zgodnie z załącznikiem do protokołu.  

 

6. Sprawy inne 

Brak głosów w tym punkcie.  

 

7. Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 17:50 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 

  

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


